
SDRUŽENÍ  PRO  VLTAVU 
IČO: 60630132, 5. května 11, 382 73 Vyšší Brod 

Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro Vltavu 

konané dne 27.1.2014 v Praze v 18.00 hod. 

Přítomni: Dle presenční listiny 7 členů z 23 členů  

Valná hromada nebyla dle čl. 6/4 Stanov usnášení schopná 

Zápis z jednání Valné hromady Sdružení pro Vltavu 

konané dne 27.1.2013 v Praze v 19.00 hod. 

Přítomni: Dle presenční listiny 7 členů z 23 členů 

Valná hromada byla dle čl. 6/5 usnášení schopná 

1. Byla projednána a odsouhlasena zpráva o činnosti za rok 2013, 

2. Byla podána a odsouhlasena zpráva o hospodaření SPV v roce 2013, 

3. Stav členské základny je stejný jako v roce 2013, 

4. Místopředseda Pavel Kolínský oznámil, že rezignuje na funkci ve výboru SPV, 

5. Na místo místopředsedy byl zvolen Jiří Černý, 

6. Revizní komise pracuje ve stejném složení jako v roce 2013, 

7. Byl projednán projekt „Čistá a bezpečná Vltava 2014“. Předpokládaná náplň 
projektu:  

a/ zvýšení bezpečnosti a komfortu rekreačního splouvání Vltavy v daném 
úseku: 

- oprava a doplnění značení míst pro orientaci klientů půjčoven, 

- doplnění informačních tabulí na kilometráž Povodí, s.p., 

- oprava stávajících informačních tabulí a map, 

- rozdávání kartiček první pomoci klientům půjčoven, 

- zlepšení propustnosti jezů – drobné opravy a doplnění na jezech 
Vyšší Brod, Herbertov, Boršov n/ Vltavou, 

b/ zabezpečení a udržení čistoty řeky a jejího bezprostředního okolí: 

- nepravidelné kontroly řeky a jejího okolí během vodácké sezóny, 



- odvážení odpadu s určených míst u jezů a nástupních míst, 

- organizace pravidelného čištění Vltavy po vodácké sezóně 13.9.2014, 

- pravidelný monitoring skládek v povodí řeky Vltavy v úseku Vyšší 
Brod – Boršov n/Vltavou, 

c/ právní pomoc v otázkách týkajících se problematiky splouvání Vltavy: 

- plovoucí bary, nelegální prodej alkoholu, 

- nelegální reklamy na březích, 

- nadměrná konzumace alkoholu, konzumace mládeže, 

- udržování čistoty, černé skládky, 

d/ uspořádání dvou informačních seminářů před a po vodácké sezóně pro 
starosty měst a obcí, Povodí Vltavy, s.p., Sdružení půjčoven a kempů na 
Vltavě a Sdružení pro Vltavu.  

8. Různé  

a. Bude nutné dle NOZ změnit název i stanovy SPV, připraví výbor SPV, 

b. SPV se zaměří na omezování reklam na březích řeky Vltavy, hlavně/ 
včetně reklam na alkohol (Božkov, Gambrinus, Morgan), 

c.  

d.  

 

Zaznamenal: Petr Kolínský 

 


